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Beste UHTT-ers, 

Namens het bestuur wil ik graag de 41 leden bedanken voor het invullen van de traditionele najaars-
enquête, met jullie input maken we de vereniging volgend jaar weer een stukje mooier.  

Als bestuurslid is het erg leuk om alle reacties te lezen. Jullie zijn met een 4,0 (op een schaal van 5) heel 
tevreden hoe we als vereniging invulling geven aan het samen sporten in de natuur en op een vrolijke 
manier beter worden in triathlon. Op de vraag of je UHTT zou aanbevelen scoren we dit jaar een 4,5 (op 
een schaal van 5), deze score is vergelijkbaar met de afgelopen jaren.  

In iets meer detail vinden we onszelf als vereniging heel erg leuk, met veel vriendelijke, fijne, 
enthousiaste, positieve, geïnteresseerde en fanatieke leden. Nieuwe leden voelen zich over het 
algemeen snel welkom (met dank aan DE Commissie) en geven aan dat vooral ook door veel bij de 
trainingen aanwezig te zijn helpt bij het snel welkom voelen.  

Dat betekent niet dat er niets verbeterd kan worden. Afgelopen jaar was min of meer een 'stabiel' jaar 
qua aantal leden, echter vanwege de afgelopen Corona jaren kennen nog lang niet alle leden elkaar of 
hebben elkaar lang niet gezien buiten de trainingen om. Het wordt dan ook meerdere malen in de 
enquête genoemd dat jullie graag weer de sociale aspecten (meer) terug zien komen, zowel binnen als 
buiten de trainingen om. Dit kan een borrel zijn na afloop van een training, een Braai, een picknick bij 
het Henschotermeer in de zomer, of zomaar een borrel op een avond los van het sporten. Het 
organiseren van de eerste Heuvelrug Triathlon, het UHTT trainingsweekend en het UHTT Lustrum 
afgelopen jaar zijn de eerste (grote) sociale activiteiten geweest sinds lange tijd en voor komend jaar 
staan zeker meer activiteiten op de planning!   



Ook zijn er best wat geïnteresseerden voor nieuwe kennis-sessies of vragenuren. We hebben alle tips 
voor sociale activiteiten doorgegeven aan DE Commissie, en neem ook vooral zelf contact op als je een 
goed idee hebt of graag iets zou willen organiseren. 

70% van jullie vindt het trainingsaanbod goed of fantastisch. Ieder jaar, ook nu, zijn er suggesties over de 
locaties en de tijdstippen van de training. Sommige mensen vinden de training te laat of zouden liever 
op een moment in de ochtend of juist in het weekend trainen. De één wil graag de trainingen op vaste 
locaties, de ander vindt de afwisseling van locaties over de Utrechtse Heuvelrug juist leuk. Daarnaast 
komt ook de suggestie om gezamenlijk te trainen naar een doel of een bepaalde wedstrijd met een 
aantal leden naar voren. Het missen van het fietsen wordt meerdere malen genoemd en jullie zouden 
dit graag weer zien verschijnen als vast trainingsmoment.  
Als bestuur zijn we over het algemeen best tevreden over het brede trainingsaanbod binnen onze 
vereniging. We zijn blij met hoe het Technisch Hart invulling geeft aan zoveel mogelijk sporten in de 
natuur, op diverse locaties verdeeld over de Heuvelrug, zodat iedereen de kans heeft om naar de 
trainingen te komen. We zijn ons bewust dat niet elke training past qua locatie of tijdstip voor iedereen, 
maar daar ontkomen we niet aan. De looptraining heeft recent een nieuwe invulling gekregen, met het 
opleiden van een aantal leden tot looptrainers en met de vaste inzet van een externe trainer voor de 
loopclinics. Het Technisch Hart is nu bezig om de fietstraining nieuw leven in te blazen en met de Zwift-
trainingen op dinsdag en Social Rides op de zondag zijn de eerste stappen gemaakt.  

We horen in de enquête ook terug dat mensen soms moeite hebben met het hoge niveau op trainingen, 
en dat dit een drempel kan zijn om bij bepaalde trainingen te komen. Of juist dat het niveau te laag is, 
waardoor de animo om te komen verdwijnt. We willen dat alle trainingen voor iedereen toegankelijk 
zijn, ongeacht jouw niveau. Het uitgangspunt bij UHTT is dat iedereen op zijn niveau moet kunnen 
sporten. En daar passen we de trainingen op aan: We zwemmen in banen met verschillende snelheden 
(ook voor de startende zwemmers die deelnemen aan de BC cursus), de looptraining en omgeving leent 
zich voor de verschillende hardloop-niveaus en idem geldt voor het fietsen. Dus laat je niet ontmoedigen 
om naar de training te komen, maar meld het bij de trainer of trainingscoördinator van het specifieke 
onderdeel, of anders bij het bestuur.  

Als bestuur zijn we trots op de vereniging en op DE Commissie, het Technisch Hart, de Heuvelrug 
Triathlon organisatie en alle vrijwilligers en hoe iedereen zijn steentje bijdraagt aan het succes van de 
vereniging.  

Tot slot wil ik heel graag alle vrijwilligers bedanken die maken dat we de vereniging zijn zoals we nu zijn. 
Niet in de laatste plaats vanwege de vrije tijd die alle vrijwilligers binnen de vereniging aan de vereniging 
besteden! Het is misschien niet zo zichtbaar, maar met het huidige aantal leden en de organisatie die 
het vergt om alle trainingen te geven en te regelen en het organiseren van de sociale activiteiten, 
daarvoor is de inzet van veel vrijwilligers nodig. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om alle 
trainingen en activiteiten die er nu zijn te geven, laat staan in de toekomst mogelijk uit te breiden. 
De leden die in de enquête hebben aangegeven graag actief te worden, zijn ontzettend welkom en we 
maken graag concrete plannen met jullie over de inzet binnen onze vereniging. En we zoeken nog meer 
vrijwilligers om alle leuke tips en plannen op te pakken en te organiseren: Dit kan een vaste taak, een 
tijdelijke klus, (af en toe) helpen bij een training of het organiseren van de Heuvelrug triathlon of 
trainingsweekend zijn. En ook wanneer je een ander leuk of creatief idee hebt, laat het ons weten! 

Dus… meld je vanaf nu aan bij één van ons (bestuur), bij het Technisch Hart, DE Commissie, of bij de 
organisatie van de Heuvelrug Triathlon wanneer je actief zou willen helpen. BEDANKT! 



 

Namens het bestuur, sportieve groet, 

Marije 

 

P.S. Mocht je jouw tip hierboven niet terugzien, voel je vrij er nog eens op door te vragen tijdens een 
training of neem contact op met één van de Technisch Hart, DE Commissie leden of met de Heuvelrug 
Triathlon organisatoren. 

 

 

 

 


